
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Υπερωριακή αποζημίωση ληξιάρχων πρακτικο-
γράφου δημοτικού συμβουλίου, πρακτικογρά-
φων συμβουλίων των δημοτικών και τοπικών κοι-
νοτήτων και υπαλλήλων μερικών υπηρεσιών του 
Δήμου Παγγαίου.

2 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το προσω-
πικό του Δήμου Καρδίτσας.

3 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το προσω-
πικό του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλω-
σης της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και 
Πρασίνου του Δήμου Καρδίτσας.

4 Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασί-
ας πέραν της υποχρεωτικής των Ληξίαρχων υπαλ-
λήλων του Δήμου Φλώρινας για το έτος 2018.

5 Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασί-
ας πέραν της υποχρεωτικής για την τήρηση των 
πρακτικών Συνεδριάσεων του Δημοτικού Υπαλ-
λήλου και των Συμβουλίων των Δημοτικών και 
Τοπικών Κοινοτικών του Δήμου Φλώρινας για το 
έτος 2018.

6 Αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του 
υποχρεωτικού ωραρίου σε εργαζόμενους της Δη-
μοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗ-
ΜΩΦΕΛΕΙΑ».

7 Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης εργαζο-
μένων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης 
Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ».

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

8 Διόρθωση σφάλματος στην αριθμ. 4531/7.12.2017 
απόφαση του Πρύτανη του Τεχνολογικού Εκπαι-
δευτικού Ιδρύματος Κεντρικής Μακεδονίας, που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4431/τ.Β΄/15.12.2017.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 1318 (1)
  Υπερωριακή αποζημίωση ληξιάρχων, πρακτικο-

γράφου δημοτικού συμβουλίου, πρακτικογρά-

φων συμβουλίων των δημοτικών και τοπικών 

κοινοτήτων και υπαλλήλων μερικών υπηρεσιών 

του Δήμου Παγγαίου.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

 Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του 

ν. 3852/2010.
2) Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 48 του 

ν. 3586/2007.
3) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.
4) Τις διατάξεις της παρ.10 του άρθρου 12 του 

ν. 2503/1997.
5) Την υπ΄ αριθμ. οικ. 2/1015/ΔΕΠ/5-1-2016 Εγκύκλιο 

του Υπουργείου Οικονομικών.
6) Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων του Δή-

μου Παγγαίου.
7) Τις εποχικές, έκτακτες και επείγουσες ανάγκες που 

δημιουργούνται κατά το έτος 2018 για την αντιμετώπιση 
των πάσης φύσεως ληξιαρχικών γεγονότων δημοτικών 
συμβουλίων, συμβουλίων Δημοτικών και Τοπικών Κοινο-
τήτων εκτάκτων καιρικών φαινομένων, λαϊκών αγορών, 
αποκομιδής απορριμμάτων βλαβών αντλιοστασίων δι-
κτύων κ.λπ. και οι οποίες επιβάλλουν την απασχόληση 
του προσωπικού πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας.

8) Το γεγονός ότι η δαπάνη για την υπερωριακή απα-
σχόληση του προσωπικού προβλέπεται να ανέλθει στο 
ποσό των 44.200,00 € και αναλύεται ως εξής:

Α) Για τους ληξιάρχους, πρακτικογράφο, πρακτικογρά-
φους Δημοτικών και τοπικών Κοινοτήτων και υπερω-
ριακή απασχόληση υπαλλήλων διοικητικής υπηρεσίας 
ποσό 17.200,00 €.

Β) Για την υπερωριακή απασχόληση των υπαλλή-
λων των υπηρεσιών Καθαριότητας και Τεχνικής ποσό 
27.000,00 €

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από τις πι-
στώσεις του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 
αναλυτικά :

Κ.Α. 10.6012.01 3.000,00 Υπερωριακή εργασία υπαλ-
λήλων Διοικητικής υπηρεσίας

Κ.Α. 10.6012.02 6.500,00 Υπερωριακή εργασία Ληξι-
άρχων

Κ.Α. 10.6012.03 6.700,00 Υπερωριακή εργασία Πρα-
κτικογράφων Δημ. και Τοπ. Κοινοτήτων

Κ.Α. 10.6012.04 1.000,00 Υπερωριακή εργασία Πρα-
κτικογράφου Δ.Σ.

Κ.Α. 20.6012.01 20.000,00 Υπερωριακή εργασία υπαλ-
λήλων υπηρεσίας Καθαριότητας

Κ.Α. 30.6012.01 7.000,00 Υπερωριακή εργασία υπαλ-
λήλων Τεχνικής υπηρεσίας

9) Την αριθ. 32716/1-9-2014 πρόταση του Δημάρχου 
Παγγαίου και την όμοια εγκριτική αριθ. 24304/23-9-2014 
απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αν. Μακεδονί-
ας και Θράκης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2648/τ.Β’/7-
10-2014 περί ανάθεσης των ληξιαρχικών καθηκόντων 
σε υπαλλήλους του Δήμου Παγγαίου.

10) Την αριθ. 1425/37183/10-10-2014 απόφαση Δη-
μάρχου για τον ορισμό πρακτικογράφου του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Παγγαίου.

11) Τις αριθ. 39/5/4-1-2011, 132/5589/28-2-2011 και 
629/12986/2-4-2014 αποφάσεις Δημάρχου για τον ορι-
σμό των πρακτικογράφων των δημοτικών και τοπικών 
κοινοτήτων του Δήμου Παγγαίου, αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε την υπερωριακή απασχόληση των:
1) Ληξιάρχων:
α) Στον τακτικό υπάλληλο του Δήμου Μπαρέτα Αδάμο 

του Κων/νου του κλάδου ΔΕ1 Δ/κου με Α΄ βαθμό για 
την έδρα του Δήμου, ως ληξίαρχος με έδρα την Ελευ-
θερούπολη.

β) Στην τακτική υπάλληλο Κέλλη Παρασκευή του Χρή-
στου του κλάδου ΔΕ1 Δ/κου με Α΄ βαθμό για τη Δημοτι-
κή Ενότητα Ελευθερών, ως ληξίαρχος με έδρα την Νέα 
Πέραμο.

γ) Στην τακτική υπάλληλο Πακαταρίδου Αναστασία 
του Φωτίου του κλάδου ΤΕ Διοικητικού με Α΄ βαθμό για 
τη Δημοτική Ενότητα Ορφανού ως ληξίαρχος με έδρα 
τη Γαληψό.

δ) Στον τακτικό υπάλληλο Παπαβασιλείου Θεόδωρο 
του Αποστόλου του κλάδου ΔΕ1 Δ/κου με Α΄ βαθμό για 
τη Δημοτική Ενότητα Παγγαίου ως ληξίαρχος με έδρα 
την Νικήσιανη.

ε) Στον τακτικό υπάλληλο Πασχάλογλου Χρήστο του 
Περικλή ΔΕ1 Δ/κου με Α΄ βαθμό για τη Δημοτική Ενότητα 
Πιερέων, ως ληξίαρχος με έδρα τη Μουσθένη.

2) Πρακτικογράφου Δημοτικού Συμβουλίου:
α) Στην τακτική υπάλληλο του Δήμου Αθανασιάδου 

Μαρίνα , κλάδου ΔΕ 1 Διοικητικών με βαθμό Γ΄.
3) Πρακτικογράφων συμβουλίων των δημοτικών και 

τοπικών κοινοτήτων
Για την Δημοτική Ενότητα Ελευθερούπολης:
Α) Στην τακτική υπάλληλο του Δήμου Λαμπρινού Ελέ-

νη του Παναγιώτη Πρακτικογράφο Δημοτικής Κοινότη-
τας Ελευθερούπολης

Β) Στην τακτικό υπάλληλο του Δήμου Χατζηλιάδου 
Ελένη του Δημοσθένη Πρακτικογράφο τοπικών κοινο-
τήτων: Αμισιανά, Κοκκινόχωμα, Κηπιά

Γ) Στην τακτικό υπάλληλο του Δήμου Ιωαννίδου Αγάπη 
του Αναστασίου Πρακτικογράφο τοπικής κοινότητας: 
Αντιφιλίππων

Για την Δημοτική Ενότητα Παγγαίου:
Α) Στον τακτικό υπάλληλο του Δήμου Στουλούπη Εμ-

μανουήλ του Παναγιώτη Πρακτικογράφο τοπικών κοι-
νοτήτων Γεωργιανής, Παλαιοχωρίου

Για την Δημοτική Ενότητα Πιερέων:
Α) Στην τακτική υπάλληλο του Δήμου Ματζάνα Μα-

γδαληνή του Εμμανουήλ κλάδου ΔΕ1 Διοικητικών Πρα-
κτικογράφο τοπικών κοινοτήτων: Μελισσοκομείο, Αυλή, 
Μεσιά, και Σιδηροχώρι.

Β) Στην τακτική υπάλληλο του Δήμου Μπουντούδη 
Ελένη του Δημητρίου Πρακτικογράφο τοπικών κοινο-
τήτων: Πλατανότοπος, Μεσορόπη, Μουσθένη, Δωμάτια.

Για την Δημοτική Ενότητα Ελευθερών:
Α) Στον τακτικό υπάλληλο του Δήμου Κοκονάκη Βασί-

λειο του Φωτίου Πρακτικογράφο Δημοτικής Κοινότητας 
Ν. Περάμου και τοπικών κοινοτήτων Άγιου Ανδρέα, Νέας 
Ηρακλίτσας.

Β) Στην Τακτική υπάλληλο του Δήμου Φλωρά Εμμα-
νουέλα του Γεωργίου Πρακτικογράφο των τοπικών κοι-
νοτήτων Ελαιοχωρίου και Μυρτοφύτου.

Για την Δημοτική Ενότητα Ορφανού:
Α) Στον τακτικό υπάλληλο του Δήμου Χατζηνικολάου 

Κυριαζή του Νικολάου πρακτικογράφο τοπικών κοινο-
τήτων: Ορφάνι, Οφρύνιο, Κάριανη, Ποδοχώρι, Ακροπό-
ταμος και Γαληψός.

4) Υπαλλήλων των υπηρεσιών του Δήμου Παγγαίου:
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Καθιερώνουμε απογευματινή υπερωριακή απασχό-

ληση, καθημερινών πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου 
έως 22:00 συνολικά σε δέκα πέντε (15) τακτικούς υπαλ-
λήλους και υπαλλήλους ΙΔΑΧ διαφόρων ειδικοτήτων της 
διοικητικής υπηρεσίας

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛ-
ΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Καθιερώνουμε απογευματινή υπερωριακή απασχό-
ληση, καθημερινών πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου 
έως 22:00 συνολικά σε σαράντα (40) τακτικούς υπαλλή-
λους και υπαλλήλους ΙΔΑΧ διαφόρων ειδικοτήτων της 
υπηρεσίας καθαριότητας ανακύκλωσης, περιβάλλοντος 
και πρασίνου

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Καθιερώνουμε απογευματινή υπερωριακή απασχό-

ληση, καθημερινών πέραν του υποχρεωτικού ωραρίου 
και Κυριακών, αργιών και εξαιρέσιμων ημερών έως 22:00 
συνολικά σε είκοσι (20) τακτικούς υπαλλήλους διαφόρων 
ειδικοτήτων της Τεχνικής υπηρεσίας.

Οι ανωτέρω υπάλληλοι του Δήμου Παγγαίου όποτε και 
εάν προκύψουν υπηρεσιακές ανάγκες, θα εργασθούν 
υπερωριακά κατά το χρονικό διάστημα από ΙΑΝΟΥΑ-
ΡΙΟ έως και ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ του έτους 2018 για έως είκοσι 
(20) ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως με την προβλεπόμενη 
από τον νόμο αποζημίωση για την κάλυψη των ανωτέρω 
υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου.
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Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσωπι-
κού, ως ανωτέρω, θα γίνεται ανάλογα με τις ανάγκες της 
Υπηρεσίας και θα διαπιστώνεται με την υποβολή ανα-
λυτικής ημερολογιακής κατάσταση του προϊσταμένου 
της εκάστοτε υπηρεσίας θεωρημένη από τον Δήμαρχο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Ελευθερούπολη, 1 Δεκεμβρίου 2017

Ο Δήμαρχος

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

Ι

        Αριθμ. 22866 (2)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το προ-
σωπικό του Δήμου Καρδίτσας.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1δ του άρθρου 58 του 

ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α').
2. Τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 

48 και τοι άρθρου 176 του ν. 3584/2007.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4354/2015 (ΦΕΚ 

176/16.12.2015 τεύχος Α') «Διαχείριση των μη εξυπηρε-
τούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσι-
ονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

4. Την αριθ. 17016/183928/20.09.2014 απόφαση της 
Γ. Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς 
Ελλάδας (ΦΕΚ 2701/Β΄/09.10.2014) με την οποία ανατέ-
θηκαν καθήκοντα Ληξιάρχων σε υπαλλήλους του Δήμου 
Καρδίτσας.

5. Την αριθ. 1906/14.12.2017 απόφαση Δημάρχου 
Καρδίτσας περί ορισμού υπαλλήλου για την τήρηση 
των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Καρδίτσας.

6. Την αριθ. 1862/07.12.2017 απόφαση Δημάρχου Καρ-
δίτσας περί ορισμού υπαλλήλων ως πρακτικογράφους 
στα συμβούλια των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 
του Δήμου Καρδίτσας.

7. Τις λειτουργικές ανάγκες των Διοικητικών Υπηρεσι-
ών του Δήμου Καρδίτσας, αποφασίζουμε:

Διαπιστώνουμε τις όλως εξαιρετικές και έκτακτες υπη-
ρεσιακές ανάγκες που επιβάλλουν την απασχόληση του 
προσωπικού του Δήμου, πέρα από το κανονικό ωράριο 
εργασίας και καθιερώνουμε την υπερωριακή εργασία 
για το Α' εξάμηνο έτους 2018, ως εξής:

Για υπερωριακή απογευματινή εργασία μέχρι 22η ώρα 
για τις ανάγκες των Διοικητικών Υπηρεσιών

(Περίπτωση α)
5 ΛΗΞΙΑΡΧΟΙ 20 ώρες/μήνα
1 ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜ-
ΒΟΥΛΙΟΥ

20 ώρες/μήνα

1 ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗ-
ΜΟΤ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

15 ώρες/μήνα

22 ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΟ-
ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

8 ώρες/μήνα

Από την απόφαση αυτή θα προκύψει δαπάνη περίπου 
14.000 €, για την οποία υπάρχει εγγεγραμμένη πίστω-
ση 14.000 € στον προϋπολογισμό τοι έτους 2018 στους 
κάτωθι Κ.Α.:
Αμοιβή Ληξιάρχων Κ.Α. 10-6012.0001 6.500,013 €
Αμοιβή Πρακτικο-
γράφων-Μόνιμοι

Κ.Α. 10-6012.0002 8.000,00 €

Αμοιβή Πρακτικο-
γράφων-Αορίστου

Κ.Α. 10-6022.0001 2.500,00 €

Αμοιβή Πρακτικο-
γράφων-Μόνιμοι

Κ.Α. 15-6012.0001 500,00 €

Αμοιβή Πρακτικο-
γράφων-Μόνιμοι

Κ.Α. 70.03-6012.0001 500,00 €

Αμοιβή Πρακτικο-
γράφων-Μόνιμοι

Κ.Α. 70.05-6012.0002 500,00 €

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Καρδίτσα, 18 Δεκεμβρίου 2017

Ο Δήμαρχος

ΦΩΤΙΟΣ ΑΛΕΞΑΚΟΣ

Ι

      Αριθμ. 22865 (3)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για το προ-

σωπικό του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύ-

κλωσης της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης 

και Πρασίνου του Δήμου Καρδίτσας.

  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1δ του άρθρου 58 του 

ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α΄).
2. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 48 και του 

άρθρου 176 του ν. 3584/2007.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν.4354/2015 (ΦΕΚ 

176/16 12.2015 τεύχος Α') «Διαχείριση των μη εξυπηρε-
τούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες 
επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσι-
ονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».

4. Την αριθ. 340/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου, η οποία εγκρίθηκε με την αριθ. 8073/2009 από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας 
(ΦΕΚ 1798 Β΄/28-08-2009), με την οποία καθιερώνεται η 
24ωρη λειτουργία καθώς και η λειτουργία τις Κυριακές 
και εξαιρέσιμες ημέρες της υπηρεσίας καθαριότητας του 
Δήμου Καρδίτσας.

5. Την αριθ. 1827/2017 απόφαση Δημάρχου Καρδί-
τσας.

6. Τις λειτουργικές ανάγκες του Τμήματος Καθαριότη-
τας και Ανακύκλωσης της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανα-
κύκλωσης και Πρασίνου του Δήμου Καρδίτσας, αποφα-
σίζουμε:

Διαπιστώνουμε τις όλως εξαιρετικές και έκτακτες 
υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου που επιβάλλουν την 
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απασχόληση του μόνιμου και αορίστου χρόνου προ-
σωπικού του Τμήματος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 
της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου 
του Δήμου Καρδίτσας, πέρα από το κανονικό ωράριο 
εργασίας και καθιερώνουμε την υπερωριακή εργασία 
για το έτος 2018, ως εξής:

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙ-
ΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

1. Για νυχτερινή εργασία εργάσιμων ημερών προς συ-
μπλήρωση της υποχρεωτική από 22η ώρα - 6η πρωινή 
για τις ανάγκες αποκομιδής απορριμμάτων, πλυσίματος 
οδών και πλατειών και καθαριότητας με μηχανικά σάρω-
θρα (Περίπτωση δ).

11 ΔΕ Οδηγοί (Μόνιμοι) 3.960
15 ΔΕ Οδηγοί (ΙΔΑΧ) 5.400

1 ΔΕ Οδηγός (Ορισμένου Χρόνου) 360
21 ΥΕ Εργάτες (Μόνιμοι) 7.560
12 ΥΕ Εργάτες (ΙΔΑΧ) 4.320
13 ΥΕ Εργάτες (Ορισμένου Χρόνου) 4,680

1 ΔΕ Χειριστών (Μόνιμων) 360
4 ΔΕ Χειριστών (ΙΔΑΧ) 1.440
3 ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων 

(Μόνιμοι)
1.080

4 ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων 
(ΙΔΑΧ)

1.440

1 ΔΕ Ηλεκτρολόγων (Μόνιμος) 360
1 ΔΕ Εποπτών (Μόνιμων) 360

31.320 ώρες
2. Για εργασία προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας 

υποχρεωτικής, νυχτερινή και ημερήσια Κυριακών και 
εξαιρέσιμων (Περίπτωση ε).

11 ΔΕ Οδηγοί (Μόνιμοι) 3.960
15 ΔΕ Οδηγοί (ΙΔΑΧ) 5.400

1 ΔΕ Οδηγός (Ορισμένου Χρόνου) 360
21  ΥΕ Εργάτες (Μόνιμοι) 7.560
12 ΥΕ Εργάτες (ΙΔΑΧ) 4.320
13 ΥΕ Εργάτες (Ορισμένου Χρόνου) 4.680

1 ΔΕ Χειριστής (Μόνιμος) 360 
4 ΔΕ Χειριστές (ΙΔΑΧ) 1.440
3 ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων 

(Μόνιμοι)
1.080

4 ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων 
(ΙΔΑΧ)

1.440

1 ΔΕ Ηλεκτρολόγων (Μόνιμος) 360
1 ΔΕ Εποπτών (Μόνιμων) 360

31.320 ώρες
Οι δαπάνες υπερωριακής απασχόλησης του πιο πάνω 

προσωπικού είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό 
του Δήμου οικονομικού έτους 2018, δεν υπερβαίνουν 
αυτόν και έχουν ως εξής:

Καθαριότητα (Μόνιμοι) Κ.Α. 20-6012.0001 25.000,00 €
Καθαριότητα (ΙΔΑΧ) Κ.Α. 20-6022,0001 25.000,00 €

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Καρδίτσα, 18 Δεκεμβρίου 2017

Ο Δήμαρχος

ΦΩΤΙΟΣ ΑΛΕΞΑΚΟΣ

      Αριθμ. απόφ. 1762/2017 (4) 
Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασί-

ας πέραν της υποχρεωτικής των Ληξίαρχων υπαλ-

λήλων του Δήμου Φλώρινας για το έτος 2018.

  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις του άρθρ. 20 του ν. 4354/2015.
2. Τις διατάξεις της εγκυκλίου με αρ. πρωτ.  

οικ.2/78400/0022/14.11.2011 του Γενικού Λογιστηρίου 
του Κράτους – Γενική Διεύθυνση μισθών».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 3584/28-6-2007 
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοι-
νοτικών Υπαλλήλων».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010.
5. Τις με αριθμ. 107/2011 και 2202/2014 αποφάσεις 

Δημάρχου Φλώρινας αναφορικά με την ανάθεση καθη-
κόντων Ληξιάρχων του Δήμου Φλώρινας.

6. Τη με αριθμό 692/2016 απόφαση Δημάρχου Φλώ-
ρινας αναφορικά με τον ορισμό Αντιδημάρχων και με-
ταβίβασης αρμοδιοτήτων, εγκρίνει:

Υπερωριακή απογευματινή υπερωριακή εργασία πέ-
ραν της υποχρεωτικής για το έτος 2018 ως εξής:

1) Για τη Ληξίαρχο της Δημοτικής Ενότητας Φλώρινας 
είκοσι (20) ώρες μηνιαίως.

2) Για τη Ληξίαρχο της Δημοτικής Ενότητας Κάτω Κλει-
νών είκοσι (20) ώρες μηνιαίως.

3) Για τη Ληξίαρχο της Δημοτικής Ενότητας Μελίτης 
είκοσι (20) ώρες μηνιαίως.

4) Για τον Ληξίαρχο της Δημοτικής Ενότητας Περάσμα-
τος είκοσι (20) ώρες μηνιαίως

Από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη ύψους 
12.000,00 ευρώ σε βάρος στον προϋπολογισμού του 
Δήμου για το έτος 2018 και θα βαρύνει το κωδικό Κ.Α. 
10-6012.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Φλώρινα, 18 Δεκεμβρίου 2017 

Ο Αντιδήμαρχος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

Ι

        Αριθμ. απόφ. 1761/2017 (5) 
Καθιέρωση υπερωριακής απογευματινής εργασί-

ας πέραν της υποχρεωτικής για την τήρηση των 

πρακτικών Συνεδριάσεων του Δημοτικού Υπαλ-

λήλου και των Συμβουλίων των Δημοτικών και 

Τοπικών Κοινοτικών του Δήμου Φλώρινας για το 

έτος 2018.

  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρ. 20 του ν. 4354/2015.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 3852/2010.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 3584/2007.
4. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
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5. Τη με αριθμ. 170/2013 απόφαση Δημάρχου Φλώ-
ρινας περί ανάθεσης καθηκόντων σε υπαλλήλους του 
Δήμου.

6. Τη με αριθμ. 1484/2016 απόφαση Δημάρχου Φλώρι-
νας περί ορισμού υπαλλήλων για γραμματειακή εξυπη-
ρέτηση των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.

7. Την με αριθμ. 692/2016 απόφαση Δήμαρχου Φλώ-
ρινας περί ορισμού Αντιδημάρχων Δήμου Φλώρινας και 
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

8. Τις από 14/12/2017 βεβαιώσεις πιστώσεων, εγκρίνει:
Την καθιέρωση υπερωριακής εργασίας πέραν της υπο-

χρεωτικής για το έτος 2018 ως εξής:
Α) Ενός υπαλλήλου για την τήρηση των πρακτικών του 

Δημοτικού Συμβουλίου έως εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά 
εξάμηνο ήτοι είκοσι (20) ώρες ανά μήνα για το έτος 2018.

Η προκαλούμενη δαπάνη για την υπερωριακή απασχό-
ληση θα καλυφθεί από τους κωδικούς προϋπολογισμού 
οικονομικούς έτους 2018 του Δήμου Φλώρινας ΚΑ 10-
6012 συνολικού ποσού 12.000,00 στον οποίο υπάρχει 
εγγεγραμμένη πίστωση.

Β) Είκοσι δύο (22) υπαλλήλων για την τήρηση πρακτικών 
των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων έως εκατόν είκοσι 
(120) ωρών ανά εξάμηνο ήτοι είκοσι (20) ώρες ανά μήνα.

Η προκαλούμενη δαπάνη για την υπερωριακή απασχό-
ληση θα καλυφθεί από τους κωδικούς προϋπολογισμού 
οικονομικούς έτους 2018 του Δήμου Φλώρινας ΚΑ 10-
6012 συνολικού ποσού 12.000,00 αντίστοιχα στον οποίο 
υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Φλώρινα 18 Δεκεμβρίου 2017

Ο Αντιδήμαρχος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

Ι

      Αριθμ. 7410 (6)
Αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του 

υποχρεωτικού ωραρίου σε εργαζόμενους της Δη-

μοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗ-

ΜΩΦΕΛΕΙΑ».

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 
«ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ»

  Έχοντας υπόψη:
1. την υπ' αριθ. 405/13.12.2017 απόφαση του Διοικη-

τικού Συμβουλίου της Επιχείρησης,
2. την υπ' αριθ. 2/1015/ΔΕΠ/05-01-2016 Εγκύκλιο 

του Υπουργείου Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για 
την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β' του 
ν.  4354/2015 (176/Α΄) “Μισθολογικές ρυθμίσεις των 
υπαλλήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, 
των Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιω-
τικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. 
Α του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) και άλλες μισθολογικές δια-

τάξεις", άρθρο 20 περίπτωση Β «Αποζημίωση για εργα-
σία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου» και 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 102 του 
ν. 4461/2017 (Α'38), ορίζεται ο τρόπος αποζημίωσης για 
εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού εβδομα-
διαίου ωραρίου σε υπηρεσίες που λειτουργούν βάσει 
νόμου, είτε όλες τις ημέρες του μήνα είτε σε δωδεκάωρη 
ή εικοσιτετράωρη βάση. Ειδικότερα:

Β. Αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του 
υποχρεωτικού ωραρίου.

1. Επιτρέπεται η καθιέρωση εργασίας με αποζημίωση 
κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαι-
ρέσιμες ημέρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής 
εβδομαδιαίας, για υπαλλήλους που ανήκουν σε υπηρε-
σίες που λειτουργούν, βάσει νόμου, είτε όλες τις ημέρες 
του μήνα είτε σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση.

2. Η ωριαία αποζημίωση των υπαλλήλων που απασχο-
λούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης 
παραγράφου ορίζεται ως εξής:

α) για εργασία νυχτερινή εργασίμων ημερών ίση με το 
εξήντα τοις εκατό (60) του ωρομισθίου,

β) για εργασία ημερήσια ή νυχτερινή, που παρέχεται 
Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ίση με το εβδομήντα 
πέντε τοις εκατό (75) του ωρομισθίου.

Για το προσωπικό των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. η από-
φαση καθιέρωσης αποζημίωσης για εργασία με αμοιβή 
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, προς συμπλή-
ρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας, εκδίδε-
ται από το Διοικητικό Συμβούλιο του κάθε φορέα.

Στην απόφαση αυτή καθορίζεται ο αριθμός των υπαλ-
λήλων, το χρονικό διάστημα και οι ώρες απασχόλησης 
τους μέσα στα όρια των πιστώσεων του Προϋπολογι-
σμού τους.

Η ανωτέρω απασχόληση, προτείνεται για το λόγω 
α) της λειτουργίας του Κάστρου της πόλης όπου οι ώρες 
που θα απασχοληθούν τρία (3) άτομα για χρονικό διά-
στημα από 01/01/2018 μέχρι 30/06/2018, είναι 792 ώρες, 
44 ώρες ανά άτομο κατά μέσο όρο ανά μήνα και β) τη 
λειτουργία της Δημοτικής Αγοράς Καβάλας όπου οι ώρες 
που θα απασχοληθεί ένα (1) άτομο για χρονικό διάστημα 
από 01/01/2018 μέχρι 30/06/2018, είναι 264 ώρες, 44 
ώρες κατά μέσο όρο ανά μήνα. Η αμοιβή κατά τις Κυρια-
κές και εξαιρέσιμες ημέρες, προς συμπλήρωση της υπο-
χρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας απασχόλησης καθορί-
ζεται σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4354/2015 παρ. Β.

Αργίες είναι αυτές που ορίζονται για το μόνιμο προ-
σωπικό των Ο.Τ.Α. (Άρθρο 176 ν. 3584/2007).

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καβάλας «ΔΗΜΩ-
ΦΕΛΕΙΑ», έχει την ευθύνη του Κάστρου της πόλης, καθ' 
όλη τη διάρκεια του έτους, τόσο τις καθημερινές, όσο τα 
Σαββατοκύριακα και τις εξαιρέσιμες.

Τέλος, στα πλαίσια της λειτουργίας της Δημοτικής Αγο-
ράς Καβάλας, είναι απαραίτητη η φύλαξη των χώρων 
των εγκαταστάσεων της καθόλη τη διάρκεια του έτους, 
τόσο τις καθημερινές, όσο και τα Σαββατοκύριακα, τις 
εξαιρέσιμες και τις αργίες.

Η ανωτέρω απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως και ισχύει από την δημοσίευσή της.
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Οι ώρες απασχόλησης προς συμπλήρωση του υπο-
χρεωτικού ωραρίου ορίζονται ανά εξάμηνο χωρίς να 
υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο (2) 
εξαμήνων μέσα στο έτος, αποφασίζουμε:

Α) σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β' του 
ν.  4354/2015 (176/Α΄) του άρθρου 20 περίπτωση Β 
«Αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του υπο-
χρεωτικού ωραρίου» και σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 2 του άρθρου 102 του ν. 4461/2017 (Α'38), ορίζεται 
ο τρόπος αποζημίωσης για εργασία προς συμπλήρωση 
του υποχρεωτικού εβδομαδιαίου ωραρίου σε υπηρεσί-
ες που λειτουργούν βάσει νόμου, είτε όλες τις ημέρες 
του μήνα είτε σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση, 
εγκρίνει την καθιέρωση αποζημίωσης για εργασία προς 
συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου σε εργαζόμε-
νους της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας 
«ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ», με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 102 
του ν. 4461/2017 (Α'38), όπως ισχύει, για τα παρακάτω υπο-
καταστήματα της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Κα-
βάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ», για το α' εξάμηνο του έτους 2018:

• του Κάστρου της πόλης όπου οι ώρες που θα απα-
σχοληθούν συνολικά κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και 
αφορούν τρία (3) άτομα είναι 792 ώρες, ήτοι 44 ώρες ανά 
άτομο κατά μέσο όρο ανά μήνα και

• της Δημοτικής Αγοράς Καβάλας όπου οι ώρες που θα 
απασχοληθεί συνολικά κατά τη διάρκεια του εξαμήνου 
και αφορά ένα (1) άτομο είναι 264 ώρες ήτοι 44 ώρες 
ανά άτομο κατά μέσο όρο ανά μήνα.

Οι ώρες εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομα-
διαίας εργασίας αναφέρονται σε υπαλλήλους των πα-
ρακάτω ειδικοτήτων, που ανήκουν σε υπηρεσίες, που 
λειτουργούν όλες τις ημέρες του μήνα ή σε δωδεκάωρη 
ή εικοσιτετράωρη βάση, σύμφωνα με τον Κανονισμό 
της Επιχείρησης του Κεφαλαίου Δ' «Διάρκεια Εργασίας», 
άρθρο 22 «Χρόνος και Τόπος Εργασίας», παρ. 4:

Δύο (2) Διοικητικοί Υπάλληλοι,
Ένας (1) Εργάτης Γενικών Καθηκόντων
Ένας (1) Νυχτοφύλακας
ήτοι συνολικά τεσσάρων (4) υπαλλήλων.
Στον προϋπολογισμό έτους 2018 υπάρχουν εγκεκρι-

μένες πιστώσεις, ήτοι:
- Κ.Α. 60.06.00.02 «Τακτικές Αποδοχές Ορισμένου 

Χρόνου Δ/νσης Δημοτικής Αγοράς Καβάλας», ποσού 
487,20 € και

- Κ.Α. 60.07.00.02 «Εργοδοτικές Εισφορές Ορισμένου 
Χρόνου Δ/νσης Δημοτικής Αγοράς Καβάλας», ποσού 
130,13 €

- Κ.Α. 60.00.00.13 «Τακτικές Αποδοχές Κάστρου Καβά-
λας Αορίστου Χρόνου», ποσού 1.438,40 € και

- Κ.Α. 60.03.00.13 «Εργοδοτικές Εισφορές Κάστρου 
Καβάλας Αορίστου Χρόνου», ποσού 353,27 €

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Καβάλα, 19 Δεκεμβρίου 2017

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ

        Αριθμ. 7411 (7)
Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης εργαζο-

μένων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης 

Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ».

  ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
«ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ»

  Έχοντας υπόψη:
1. την υπ' αριθ. 404/13.12.2017 απόφαση του Διοικη-

τικού Συμβουλίου της Επιχείρησης,
2. την υπ' αριθ. 2/1015/ΔΕΠ/05-01-2016 Εγκύκλιο 

του Υπουργείου Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για 
την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου Β' του 
ν. 4354/2015 (176/Α') “Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλ-
λήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτο-
διοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού 
Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και τωνΔ.Ε.Κ.Ο. του κεφ. Α του 
ν. 3429/2005 (Α 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις", 
άρθρο 20 περίπτωση Α. «Αποζημίωση για εργασία καθ' 
υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου». Ειδικότερα: 1. Η 
καθιέρωση με αποζημίωση εργασίας καθ' υπέρβαση 
του υποχρεωτικού ωραρίου των υπαλλήλων, επιτρέπε-
ται μόνο για την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων ή 
επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών. 2. Οι ώρες της απα-
σχόλησης καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου 
ορίζονται ανά εξάμηνο, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα 
αυξομείωσης μεταξύ των δύο εξαμήνων μέσα στο έτος, 
ως εξής: α. Απογευματινή Υπερωριακή εργασία

3. Η ωριαία αποζημίωση υπερωριακής εργασίας των 
υπαλλήλων που απασχολούνται σύμφωνα με τις δια-
τάξεις των παραπάνω παραγράφων ορίζεται ως εξής:
α) Για υπερωριακή εργασία απογευματινών ωρών και 
μέχρι την 22η ώρα, ίση με το ωρομίσθιο. Το ωρομίσθιο 
ορίζεται στο ένα διακοσιοστό ογδοηκοστό (1/280) του 
βασικού μισθού του μισθολογικού κλιμακίου της εκπαι-
δευτικής κατηγορίας του κάθε υπαλλήλου. Το ίδιο ωρο-
μίσθιο ισχύει και για υπαλλήλους, που δεν υπάγονται 
στις διατάξεις του παρόντος, οι οποίοι αποσπώνται σε 
υπηρεσίες του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και Ο.Τ.Α. Ο 
υπολογισμός πραγματοποιείται με βάση το μισθολογικό 
κλιμάκιο που αντιστοιχεί στα έτη υπηρεσίας τους, σε 
συνάρτηση με τα τυπικά τους προσόντα.

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση έχει την ευθύ-
νη της διαχείρισης του Φρουρίου της πόλης το οποίο 
λειτουργεί 365 ημέρες τον χρόνο, από το πρωί έως το 
βράδυ. Εντός του Φρουρίου υπάρχουν οι εγκαταστάσεις 
του υπαίθριου θεάτρου, στο οποίο πραγματοποιούνται 
κατά τη διάρκεια των θερινών και φθινοπωρινών μηνών 
πολιτιστικές εκδηλώσεις, κυρίως τις απογευματινές και 
νυχτερινές ώρες, καθόλη τη διάρκεια της εβδομάδας.

Η παρουσία σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις του ηλε-
κτρολόγου της Επιχείρησης Ν. Μπερμπέρογλου ως ηλε-
κτρολόγου ασφαλείας είναι εντελώς απαραίτητη. Το ίδιο 
απαραίτητη είναι και η παρουσία του ως ηλεκτρολόγου 
ασφαλείας και σε μια σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων 
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που πραγματοποιούνται κατά την διάρκεια των φθινο-
πωρινών, χειμερινών και ανοιξιάτικων μηνών σε διάφορα 
σημεία της πόλης, την ευθύνη οργάνωσης των οποίων 
έχει η «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ».

Επίσης απαραίτητο κρίνεται για οποιοδήποτε πρό-
βλημα προκύψει και στους χώρους της Έδρας και των 
υπολοίπων Διευθύνσεων της Επιχείρησης κατά τις απο-
γευματινές και νυχτερινές ώρες, καθόλη τη διάρκεια 
της εβδομάδας. Θα πρέπει επίσης να αναφέρουμε ότι ο 
Μπερμπέρογλου είναι ο μοναδικός ηλεκτρολόγος που 
διαθέτει η Δημοτική Επιχείρηση.

Τέλος, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 318/30-12-2015 από-
φαση του Δ.Σ. της «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» ορίστηκε η  Ελευθερι-
άδου Αμαλία, υπάλληλος της Επιχείρησης, ως γραμματέας 
για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του 
Διοικητικού Συμβουλίου της «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» με αναπλη-
ρώτρια της τη Γρίδη Μαρία, υπάλληλο της Επιχείρησης και 
εγκρίθηκε η 20ωρη μηνιαία υπερωριακή απασχόληση, 
βάσει του άρθρου 20 του ν. 4024/2011, ο οποίος αντικατα-
στάθηκε από τον ν. 4354/2015, αρ. 20, παρ. 2: Οι ώρες της 
απασχόλησης καθ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρί-
ου ορίζονται ανά εξάμηνο, χωρίς να υπάρχει η δυνατό-
τητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο εξαμήνων μέσα στο 
έτος, όπου αναφέρεται για απογευματινή υπερωριακή 
εργασία μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά υπάλληλο.

Κατόπιν τούτου, σύμφωνα με το άρθρο 20 του 
ν. 4354/2015, όπως ισχύει, προτείνεται η έγκριση της 
καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης για τους ανω-
τέρω υπαλλήλους για όλους τους προαναφερόμενους 
λόγους, κατά το χρονικό διάστημα του 1ου εξαμήνου 
του έτους 2018.

Η ανωτέρω απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως και ισχύει από την δημοσίευσή της, 
αποφασίζουμε:

Α) την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης για 1 
υπάλληλο, ΔΕ Ηλεκτρολόγο, για το 1ο εξάμηνο του έτους 
2018, για την τεχνική υποστήριξη των πολιτιστικών εκδη-
λώσεων που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του 
έτους, είτε στον χώρο του Φρουρίου Καβάλας, είτε σε διά-
φορα σημεία και χώρους εκδηλώσεων της πόλης κατά τις 
απογευματινές και νυχτερινές ώρες, καθόλη τη διάρκεια 
της εβδομάδας, την ευθύνη οργάνωσης των οποίων έχει 
η «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ», καθώς επίσης και στους χώρους της 
Έδρας και των υπολοίπων Διευθύνσεων της Επιχείρησης 
κατά τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες σύμφωνα με 
τον Κανονισμό της Επιχείρησης του Κεφαλαίου Δ΄ «Διάρ-
κεια Εργασίας» άρθρο 22 «Χρονος και τόπος εργασίας» 
παρ.4, καθόλη τη διάρκεια της εβδομάδας, ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗ-

ΛΩΝ

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΕΣ 
ΚΑΙ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ 
ΩΡΕΣ ΚΑΘΟΛΗ 

ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 
ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

1 120

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 περ. Α. παρ. 
1,2 και 3 του ν.4354/2015 «Αποζημίωση για εργασία καθ' 
υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου - Αποζημίωση για 

εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρί-
ου», όπως τροποποιήθηκε με το υπ' αριθ. πρωτ. 2/31029/
ΔΕΠ/06-05-2016 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών, 
με θέμα: «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των δι-
ατάξεων του Κεφαλαίου Β' του ν. 4354/2015 (176/Α')», 
άρθρο 20 «Αποζημίωση για εργασία καθ' υπέρβαση του 
υποχρεωτικού ωραρίου - Αποζημίωση για εργασία προς 
συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου».

Στον προϋπολογισμό του έτους 2017 υπάρχουν 
εγκεκριμένες πιστώσεις με: Κ.Α. 60.00.00.02 «Τακτικές 
αποδοχές Αορίστου Χρόνου», συνολικού ποσού χιλίων 
πεντακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ (1.538,00 €),

Κ.Α. 60.03.00.02 «Εργοδοτικές εισφορές Αορίστου 
Χρόνου», συνολικού ποσού τετρακοσίων τριάντα 
τριών ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (433,87 €) και
Β) την καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης της υπαλ-
λήλου, TE Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Επιχείρησης και την αναπληρώτριά της, ΔΕ υπάλληλο 
της Επιχείρησης, για το 1ο εξάμηνο του έτους 2018, 
για την τήρηση των πρακτικών των Συνεδριάσεων του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης, πέραν του 
κανονικού ωραρίου, την 20ωρη μηνιαία υπερωριακή 
απασχόληση, βάσει του άρθρου 20 του ν. 4024/2011, 
ο οποίος αντικαταστάθηκε από το ν. 4354/2015, αρ. 20, 
παρ. 2: Οι ώρες της απασχόλησης καθ' υπέρβαση του 
υποχρεωτικού ωραρίου ορίζονται ανά εξάμηνο, χωρίς 
να υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης μεταξύ των δύο 
εξαμήνων μέσα στο έτος, όπου αναφέρεται για απογευ-
ματινή υπερωριακή εργασία μέχρι εκατόν είκοσι (120) 
ώρες ανά υπάλληλο. 

Στον προϋπολογισμό του έτους 2018 υπάρχουν εγκε-
κριμένες πιστώσεις με: 

Κ.Α. 60.00.00.01 «Τακτικές αποδοχές Αορίστου Χρό-
νου», συνολικού ποσού χιλίων πεντακοσίων τριάντα 
οκτώ ευρώ (1.538,00 €),

Κ.Α. 60.03.00.01 «Εργοδοτικές εισφορές Αορίστου 
Χρόνου», συνολικού ποσού τετρακοσίων τριάντα τριών 
ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (433,87 €) και

Κ.Α. 60.00.00.07 «Τακτικές αποδοχές Αορίστου Χρό-
νου», συνολικού ποσού χιλίων πεντακοσίων τριάντα 
οκτώ ευρώ (1.538,00 €),

Κ.Α. 60.03.00.07 «Εργοδοτικές εισφορές Αορίστου 
Χρόνου», συνολικού ποσού τετρακοσίων τριάντα τριών 
ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (433,87 €).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Καβάλα, 19 Δεκεμβρίου 2017

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(8)

        Στην αριθμ. 4531/7.12.2017 απόφαση του Πρύτανη 
του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κεντρι-
κής Μακεδονίας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4431/
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τ.Β΄/15.12.2017, στη σελίδα 58717, στη β΄ στήλη, στον 
10ο -11ο στίχο εκ των κάτω, διορθώνεται ο μεσότιτλος

από το εσφαλμένο: «Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΚ-
ΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»,

στο ορθό: «Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙ-
ΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ».

  (Από το Εθνικό Τυπογραφείο)  

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02047412912170008*
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